
Uchwała Nr XXXV/389/2021 

Rady Gminy Wielka Wieś 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/271/2020 Rady Gminy Wielka Wies z dnia 22 września 

2020r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”                      

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4  ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późn. zm.) Rada Gminy Wielka Wieś 

uchwala, co następuje: 

§  1. 

Zmienia się Uchwałę Nr XXIV/271/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 22 września 2020 roku 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś” w ten sposób, że dotychczasowy Regulamin „Lokalnego 

Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka 

Wieś”, stanowiący Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§  2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś  

§  3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/389/2021  

Rady Gminy Wielka Wieś 

 z dnia 25 sierpnia 2021r.   

 

Regulamin  

Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś.  

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnionej młodzieży, osiągającej wybitne 

wyniki w nauce, w celu wspierania rozwoju utalentowanych uczniów w wybranej przez niego 

dziedzinie sztuki i sportu, przyjmuje się niniejszy Regulamin pn.:  „Regulamin Lokalnego Programu 

Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”, 

zwany dalej „Regulaminem”.  

2. Celem programu jest: 

- wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują 

wysokie osiągnięcia,  

- motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrywanie własnych uzdolnień 

oraz ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy. 

§ 2 

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu przyznaje się stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś. 

2. Przyznawanie stypendiów Wójta Gminy Wielka Wieś ma na celu promowanie uczniów 

osiągających wysokie wyniki w nauce i posiadających szczególne osiągnięcia w olimpiadach, 

konkursach i/lub szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne.  

3. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Wielka 

Wieś. 

4.  Nie przyznaje się stypendiów Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom klas I-III szkoły 

podstawowej.  

 

 

 

 



§ 3 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a. uczniu - należy przez to rozumieć ucznia klasy IV-VIII szkoły podstawowej, dla której Gmina 

Wielka Wieś jest organem prowadzącym lub dotującym lub ucznia klasy IV-VIII szkoły 

podstawowej, zamieszkałego na terenie Gminy Wielka Wieś, 

b. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wielka Wieś, 

c. Programie – należy przez to rozumieć Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych 

Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś, 

d. stypendium - należy przez to rozumieć stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś za szczególne 

osiągnięcia, przyznane zgodnie z założeniami Regulaminu, 

e. wnioskodawcy - należy przez to rozumieć Dyrektora szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym lub dotującym jest Gmina Wielka Wieś lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia, 

realizującego obowiązek szkolny w szkole poza terenem Gminy Wielka Wieś, 

f. zamieszkaniu na terenie Gminy Wielka Wieś - należy przez to rozumieć ucznia, którego 

przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny w rocznym zeznaniu podatkowym wskazuje Gminę 

Wielka Wieś  jako miejsce zamieszkania albo - w przypadku prowadzenia przez rodziców 

ucznia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników lub prowadzenia gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym lub prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej   gospodarstwa rolnego 

lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć 

zameldowanie na pobyt stały ucznia i rodzica w Gminie Wielka Wieś co najmniej w okresie od 

dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie świadczenia do dnia 

złożenia wniosku.  

Rozdział 2. 

Szczegółowe zasady udzielania stypendium. 

§ 4 

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczęszczający do szkół 

podstawowych, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym lub dotującym lub 

uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, zamieszkujący na terenie Gminy Wielka Wieś.  

2. Ustala się następujące formy stypendiów Wójta Gminy Wielka Wieś dla uczniów: 

a) stypendium naukowe, 

b) stypendium sportowe, 

c) stypendium artystyczne. 

 



3. Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś przyznawane jest jednorazowo, po zakończeniu roku 

szkolnego, w którym uczeń uzyskał wyniki, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3, § 6 ust. 2 oraz § 7 

Regulaminu.  

4. W przypadku spełniania warunków kwalifikujących do uzyskania kilku form stypendium, przyznane 

zostanie tylko jedna forma świadczenia, w wysokości korzystniejszej dla ucznia.  

 

§ 5 

 

1. Stypendia naukowe przyznawane są z uwzględnieniem wysokiej średniej z ocen uzyskanych z 

przedmiotów z bieżącego roku szkolnego oraz oceny z zachowania i osiągnieć ucznia.  

 

2. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, warunkującej 

przyznanie stypendium, na: 

1) co najmniej 5,40 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, biologia, 

geografia, historia, język obcy, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania, 

lub 

2) co najmniej 5,00 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, biologia, 

geografia, historia, język obcy, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania  

 

oraz: 

 

a) tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty, 

lub 

b) za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych na 

szczeblu powiatowym, na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone 

awansem ze szczebla niższego. 

3. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, warunkującej 

przyznanie stypendium, na: 

 

1) co najmniej 5,20 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia, historia, języki obce, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania, 

lub 

2) co najmniej 5,00 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, 

geografia, historia, języki obce, informatyka oraz wzorowa ocena z zachowania  

 

oraz: 

 

a) tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, organizowanego przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty, 

lub 

b) za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w olimpiadach, konkursach przedmiotowych na 

szczeblu powiatowym, na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu ogólnopolskim, poprzedzone 

awansem ze szczebla niższego. 

 

§ 6 

1. Za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi przyznaje się stypendium sportowe: 



1) za zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie indywidualnym - w zawodach sportowych 

organizowanym na szczeblu powiatowym, 

lub 

2) za zajecie od pierwszego do trzeciego miejsca we współzawodnictwie indywidualnym – 

w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,  

lub 

3) we współzawodnictwie drużynowym: 

a) w którym został zakwalifikowany do kadry Polski lub kadry województwa małopolskiego,  

lub  

b) za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej 

ogólnopolskim. 

 

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, powinni uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę 

ze sprawowania i średnią ocenę z nauczania co najmniej 4,75. 

 

§ 7 

1.Za szczególne osiągniecia artystyczne uczniowi przyznaje się stypendium artystyczne – 

dla uczestników festiwali artystycznych (muzycznych, tanecznych, wokalnych itp.), którzy zajęli 

co najmniej 3-cie miejsce na szczeblu nie niższym niż powiatowy. 

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, powinni uzyskać co najmniej bardzo dobrą ocenę 

ze sprawowania i średnią ocenę z nauczania co najmniej 4,75. 

 

§ 8 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje: 

1) dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole, dla której organem prowadzącym lub 

dotującym jest Gmina Wielka Wieś -  Dyrektor szkoły podstawowej;  

2) dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza terenem Gminy Wielka Wieś -rodzic/opiekun 

prawny ucznia. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu, poświadczoną przez Wnioskodawcę  kopię dyplomów 

lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel 

powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.), kopię pierwszej strony rocznego 

zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu.  

4. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś w terminie do poniedziałku 

w tygodniu, w którym następuje zakończenie zajęć dydaktycznych.  

5. Złożenie wniosku nie skutkuje obowiązkiem przyznania stypendium.  

6. W przypadku stwierdzenia, że wniosek jest niekompletny, Wójt wzywa Wnioskodawcę do 

uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.  

7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 



a. złożenia wniosku po terminie, 

b. cofnięcia wniosku przez Wnioskodawcę, 

c. nieuzupełnienia braków formalnych wniosku, pomimo wezwania do uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie.   

§ 9 

1. Wnioski o stypendium Wójta opiniuje Komisja Stypendialna, powołana przez Wójta odrębnym 

zarządzeniem. 

2. W skład Komisji Stypendialnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi trzech członków Komisji Kultury, 

Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Wielka Wieś oraz dwie osoby wskazane przez 

Wójta. 

3. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji, 

biorący udział w posiedzeniu.  

4. Komisja Stypendialna proponuje wysokość stypendium w ramach środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu w planie wydatków budżetowych na dany rok budżetowy.  

5. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt w formie zarządzenia. 

6. Decyzja Wójta w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna.  

7. Otrzymane przez ucznia stypendium jest przekazywane na konto bankowe wskazane przez 

Wnioskodawcę we wniosku o przyznanie stypendium.  

 

§ 10 

1. Źródłem finansowania programu są środki własne Gminy. 

2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych przez Radę Gminy 

w Wielkiej Wsi w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

3. Ostateczna kwota stypendium zależy od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel oraz 

ilości złożonych wniosków zakwalifikowanych do przyznania stypendium.  

4. Sposób rozpatrzenia wniosków o stypendium podaje się do publicznej wiadomości poprzez BIP 

Gminy Wielka Wieś, strony internetowe szkół, dzienniki elektroniczne szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 

W N I O S E K  

 o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego, sportowego* 

 

w ramach programu „Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”.  

 

Wypełnia osoba występująca z wnioskiem: 

 

1. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium: 

 

………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko ucznia 

 

……………………………………………………………………………… 

data urodzenia i PESEL 

 

……………………………………………………………………………… 

imiona i nazwiska rodziców 

 

……………………………………………………………………………… 

numer konta bankowego do przekazania stypendium 

2. Adres zamieszkania ucznia: 

 

……………………………………………………………………………… 

ulica – nr domu 

 

……………………………………………………………………………… 

kod pocztowy – poczta – miejscowość 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

powiat – województwo –  nr telefonu 



3. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym ….…../……... 

 

……………………………………………………………………… 

nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………… 

adres szkoły – nr telefonu 

 

4. Uzasadnienie wniosku, opis uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                     

 

5. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcia i zamieszkanie ucznia: 

 

1) ………………………………………………………………… 

 

2) ………………………………………………………………… 

 

3) ………………………………………………………………… 

 

 

             ………………………     ……………………………                                           

(miejscowość i data)            (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu  

Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 

 

     ................................................, dnia............................. 

(miejscowość) 

 

Zaświadczenie 

 

Zaświadcza się, że uczeń ............................................................................................. (imię i nazwisko) 

uczęszczający w roku szkolnym .....................do klasy ................... Szkoły ............................................ 

............................................................................................................................ (nazwa szkoły) uzyskał: 

 

1. średnią ocen w klasyfikacji rocznej : ......................................... 

2. średnią ocen z przedmiotów język polski, matematyka, przyroda, biologia, geografia, historia, 

język obcy, informatyka (dotyczy klas od IV do VI): ..................................... 

3. średnią ocen z przedmiotów język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, 

historia, języki obce, informatyka (dotyczy klas od VII do VIII): ................. 

4. ocenę z zachowania: ....................................................... 

 

 

........................................................ 

/podpis Dyrektora/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś 

 

 

……………………………………    ................................................, dnia........................ 
(imię i nazwisko)       (miejscowość) 

 

…………………………………… 

 

 

…………………………………… 
(miejsce zamieszkania) 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że prowadzę: 

1. działalność gospodarczą pod firmą: ............................................................... 

........................................................................................................................................................

...........................................................,NIP:............................................................REGON...........

..............................................* 

2. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników lub prowadzę gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub 

prowadzę działy specjalne produkcji rolnej i jestem zameldowana/-y w Gminie Wielka Wieś na 

pobyt stały co najmniej w okresie od dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o stypendium w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych 

Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś” dla mojego dziecka aż do dnia złożenia 

wniosku.* 

 

 

       ........................................................................ 

        (podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić 
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